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.בתקופה האחרונה חלה התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה בישראל•

בעקבות ההתפרצות המחודשת מרבית , למרות שבתחילת הקיץ חלה התרופפות בהנחיות•
.האזרחים חזרו להיות קשובים ולקיים את ההנחיות

כל אזרח צריך לנהוג באחריות  , כדי להימנע ממגבלות תנועה וסגירה מחודשת של המשק•
שמירת מרחק ושמירה על  , חבישת מסכה–ולקיים באופן אישי את ההנחיות , וערבות הדדית

.היגיינה

הציבור מכיר את ראשי  , ש"ממרשויות רבות הצטרפו לפיקוד העורף והשיקו בתחומן את קמפיין •
והן במרחב  הדיגיטלטיפת ידיים וכעת ניתן להרחיב אותו הן בפעילות ש, רחקמ, סכהמ: התיבות
.הציבורי

הנחות יסוד



הסברה בשטח–הפעילות ברשויות 



שלטי חוצות–הפעילות ברשויות 



רשויות ש"ממ



הסברה במערכת החינוך–הפעילות ברשויות 

ס של החופש הגדול  "בביה' הדרכות בכיתות ד784



רשתות חברתיות–הפעילות ברשויות 



, גם אם אנחנו לא מבינים את כל ההחלטות ומבולבלים לגבי ההגבלות-בידיים שלנו ש"ממ•
תמיד יישארו הכלי הכי אפקטיבי שיש בידיים שלנו על מנת לעצור את שרשרת ש"ממהנחיות 

. ההדבקה

הוכחו כיעילים ואפקטיביים במניעת התפשטות והידבקות בנגיף הקורונה  ש"הממשלושת כללי •
.  לציבורננגישאותן –בעקבות מספר עובדות 

כמו לא לכסות את האף עם המסכה מסכן אתכם " עיגול פינות", יש לשמור על הכללים כמו שהם•
.ואת כלל הציבור

.  הופכת אותך לאזרח טוב ואחראי יותרש"הממאכיפת כללי -" אכיפה חיובית"•

.ש"ממאתם יכולים לשמור גם על עצמכם וגם לבקש מההורים שלכם להפקיד ולשמור -ילדים •

מסרים



ש"ממממשיכים לשמור 

מסר מרכזי



תוצרים

מדבקות גרילה•

ניםסרטו•

"אכיפה חיובית"קיט לפקחי •

קיט לילדים•

ולפייסבוקלסטוריפעילות •



מדבקות גרילה–? ש"ממלא חבל 

".עיגול הפינות"המציגות בפני האזרח את תופעת , מדבקות גרילה אותן ניתן להדביק במיקומים שונים בעיר

כניסה לחנויות ולמרכזי קניות

קישור למדבקות

https://drive.google.com/drive/folders/1JW5wWryZUsnEk27WzypXYwrvaFQixQYr


מדבקות גרילה–? ש"ממלא חבל 

".עיגול הפינות"המציגות בפני האזרח את תופעת , מדבקות גרילה אותן ניתן להדביק במיקומים שונים בעיר

כניסה למעליות

קישור למדבקות

https://drive.google.com/drive/folders/1JW5wWryZUsnEk27WzypXYwrvaFQixQYr


מדבקות גרילה–? ש"ממלא חבל 

".עיגול הפינות"המציגות בפני האזרח את תופעת , מדבקות גרילה אותן ניתן להדביק במיקומים שונים בעיר

כניסה לבנייני משרדים

קישור למדבקות

https://drive.google.com/drive/folders/1JW5wWryZUsnEk27WzypXYwrvaFQixQYr


פוסטים–? ש"ממלא חבל 

קישור לפוסטים

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1OKaeE7XRK3cFl7vxLxjkA_sHZCv-S0FW


פוסטים–? ש"ממלא חבל 

קישור לפוסטים

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1OKaeE7XRK3cFl7vxLxjkA_sHZCv-S0FW


חשובותש"ממעובדות -סדרת סרטונים

אנחנו נפיק מספר  , ש"הממלציבור בצורה מעניינת ורלוונטית מדוע חשוב לשמור על כללי להנגישעל מנת 
ש"ממבהן בכל פעם נספר על עובדה , בהתאם לטרנד העובדות הלא חשובות ששוטף את הרשת, סרטונים

.ש"הממחשובה ונקשר אותה לכללי 

:לדוגמא
.א

:חשובהש"ממעובדה 
אז בפעם הבאה שאתה מתלבט אם לקחת עגלה תיקח בחשבון  , עגלת הסופר היא באורך של כמטר וחצי

.שהיא גם כלי יעיל מאוד לשמור על המרחק בינך לבין שאר הקונים

.ב
:חשובהש"ממעובדה 

.מינים שונים100-חיידקים מיותר מ3000-חוקרים מעריכים כי בכפות ידיו של אדם נמצאים בממוצע מעל ל
.תחשבו כמה חיידקים אתם משאירים אצלכם, בפעם הבאה שאתם מתעצלים לשטוף ידיים, לכן



"אכיפת חיובית"קיט לפקחי 

.י שוטרים"לצד תמונות של חלוקת דוחות ע, בתקופה האחרונה רואים הרבה קמפיינים של הפחדה

.ש"ממהפעם אנחנו רוצים הפעם לבוא דווקא מהמקום החיובי ולפרגן לאלה שכן שומרים על כללי 

אשר יסתובבו בעיר ויפרגנו לאנשים ששומרים  " פקחים"אותו תוכלו לתת ל" אכיפה חיובית"לכן נחלק לכם קיט 

.ש"הממעל כללי 

:חולצה ממותגת לפקחים עם הכיתוב

ש"ממש"אחמ

:ופרים שהפקחים יחלקו'דוגמאות לצ

כל הכבודש"ממ: תעודה עם כיתוב

"שם היישוב"הפנים היפות של : מסכה לפנים עם כיתוב

ש"ממאני אחראי : מדבקות לילדים



"חיזוק חיובי"

:נכין עבורכם גריד לפוסט עם כיתוב, בנוסף

ש"ממנשמרים ( שם הישוב)ב

.שטיפת ידיים, מרחק, מסיכה

בתוך הגריד תוכלו לשלב תמונות מהישוב בו תראו את האזרחים שלכם שומרים בצורה טובה על ההנחיות  

.שלכםוהאינסטגרםהפייסבוקולפרגן להם מול כל קהילת 



ש"ממאחראי –קיט לילדים 

קישור למדבקות

עברית-מדבקות לילדים 

וגם עלולים להיות נשאים  , אין ספק שילדים הינם גורם השפעה מהותי בבית לגבי צורת ההתנהגות

אחראי  "לכן הכנו קיט מיוחד לילדים שמגדיר אותם כ. שמעבירים את הקורונה בצורה מהירה מאוד

.  דפי צביעה ופוסטים, הקיט כולל מדבקות". ש"ממ

https://drive.google.com/drive/folders/1aNhil9NZDiura1ILI3TSSRP7MH2dGbkd


ש"ממאחראי –קיט לילדים 

קישור למדבקות

וגם עלולים להיות נשאים  , אין ספק שילדים הינם גורם השפעה מהותי בבית לגבי צורת ההתנהגות

אחראי  "לכן הכנו קיט מיוחד לילדים שמגדיר אותם כ. שמעבירים את הקורונה בצורה מהירה מאוד

.  דפי צביעה ופוסטים, הקיט כולל מדבקות". ש"ממ

חברה ערבית-מדבקות לילדים 

https://drive.google.com/drive/folders/1aNhil9NZDiura1ILI3TSSRP7MH2dGbkd


ש"ממאחראי –קיט לילדים 

קישור למדבקות

וגם עלולים להיות נשאים  , אין ספק שילדים הינם גורם השפעה מהותי בבית לגבי צורת ההתנהגות

אחראי  "לכן הכנו קיט מיוחד לילדים שמגדיר אותם כ. שמעבירים את הקורונה בצורה מהירה מאוד

.  דפי צביעה ופוסטים, הקיט כולל מדבקות". ש"ממ

חברה חרדית-מדבקות לילדים 

https://drive.google.com/drive/folders/1aNhil9NZDiura1ILI3TSSRP7MH2dGbkd


ש"ממאחראי –קיט לילדים 

קישור לקיט ילדים

עברית-דפי צביעה 

https://drive.google.com/drive/folders/1cHXYiN7w6dNPDx94xTa7NKqkZhM3TY6M


ש"ממאחראי –קיט לילדים 

קישור לקיט ילדים

חברה ערבית-דפי צביעה 

https://drive.google.com/drive/folders/1cHXYiN7w6dNPDx94xTa7NKqkZhM3TY6M


ש"ממאחראי –קיט לילדים 

קישור לקיט ילדים

חברה חרדית-דפי צביעה 

https://drive.google.com/drive/folders/1cHXYiN7w6dNPDx94xTa7NKqkZhM3TY6M


ש"ממאחראי –פוסטים 

קישור לפוסטים

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PGjm5nw35SN9nm-NqZuLnnKqSzn8OHlR


ש"ממאחראי –פוסטים 

קישור לפוסטים

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PGjm5nw35SN9nm-NqZuLnnKqSzn8OHlR


?לאש"ממאו ש"ממ-פעילות ברשת 

עם סטורינייצר פעילות , בעזרת חוויה וירטואלית המדברת אליהם( בני נוער)הצעירה לאוכלוסיהש"הממאת כללי להנגישכדי 
או ממש לאש"ממ: ומיד אחריה תשובות, בנושא מגבלות הקורונה( בסגנון סקר)שאלות 

:דוגמאות

1.
?מעלות35האם מותר להוריד מסכה בפארק אם החום בחוץ מעל : שאלה

לאש"ממ: תשובה
.שטיפת ידיים, מרחק, מסכה-ש"ממגם אם חם ממשיכים לשמור 

2.
?מותר לי לצאת מהבידוד, עשיתי בדיקת קורונה ויצאתי שלילי, אם אני נמצא בבידוד: שאלה

!לאש"ממ: תשובה
גם במידה ונבדקתם ויצאתם , לכן. יום לאחר החשיפה14-גם הסימפטומים וגם הנוכחות של הנגיף בדם יכולים להופיע עד כ

.שליליים יש להמשיך את תקופת הבידוד עד לסופה

3.
?באמת יעזור לי ללחוץ על לחצן המעלית עם המרפק: שאלה

!ש"ממ: תשובה
בדיוק כמו שהצמדת מרפקים עדיפה על לחיצת ידיים כך גם לחיצה על המעלית עם המרפק מורידה את הסיכוי לחשוף  

.ולהיחשף לחיידקים הנמצאים על המשטח



בואו נדבר
.במטרה לתת מענה מיטבי לאוכלוסייה, תכנית ההסברה נכתבה ע״י מרכז ההסברה של פיקוד העורף

אנא עשו שימוש מושכל , המקור ולתוצרים המוגמריםלקבציבתכנית מופיעים תוצרי הסברה עם קישורים 
.והצורך העולה מהשטח, השפה, בתוצרים בהתאם לקהל היעד

במידה והנכם מבקשים לבצע  . של רשות מקומית לצורך המחשה בלבד( לוגו)חלק מהתוצרים כוללים סמליל 
.אנא בצעו זאת ע״י איש מקצוע באמצעות קבצי המקור המצורפים בקישורים, שינויים או להוסיף לוגו רלוונטי

.אנא צרו קשר באמצעות פניה לקצין ההסברה המחוזי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה
!זה בידיים שלנו, וזיכרו

,בברכת בריאות איתנה
.צוות הסברה פיקוד העורף

http://www.oref.org.il/

